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Ročník XX., číslo 13

slavnost zmrtvýchvstání
páně

zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

 postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
 tatenice, Hoštejn, Lubník

mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov

loštice, Moravičany
 Baie de henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Zajásejte již,

zástupy andělů v nebi.

Zaskvějte se v slávě, 

božská tajemství!

K vítězství tak mocného Krále 

zazni polnice a zvěstuj spásu! 
(Velikonoční Exultet)

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, 
ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, 
abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

ŽALM 118 toto je den, který učinil hospodin, 
 jásejme a radujme se z něho! 
1: Sk 10,34a.37-43                                     2: Kol 3,1-4                                             Ev. Jan 20,1-9
Ordinárium: latinské č. 509                    příště Olejníkovo č. 502  
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velikonoční pondělí (někdy též Červené pondělí) je dnem, který násle-
duje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. Je spojeno s nejrůznějšími tradice-
mi a zvyklostmi, které lze zařadit k rituálům nastávajícího jara. Církevní 
oslava Velikonoc má zcela jiný rámec, jímž je Kristovo vítězství nad smrtí. 
Velikonoční pondělí je v pořadí druhým dnem velikonočního oktávu, kdy 
prožíváme velikonoční radost ze svého vykoupení. Z liturgického hledis-
ka je pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo 
k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu. V minulosti také 
bývalo zvykem, že po významných svátcích následoval jakýsi volný den (Pondělí svatoduš-
ní). Volné dny po svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného života. 
V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou na velikonoční koledu. 

mŠE svatÉ v ponDělí vElIKonoČní 1. 4. 2013:
 Zábřeh 6.55; 8.30 (večerní mše svatá nebude); Zvole 8.00; Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Své-
bohov 10.30; Hněvkov 9.00; Pobučí 15.00 hod.  P. František Eliáš
Mše svatá o Velikonočním pondělí bude slavena také na interně, horní budově ve 13 hod. 
   P. Pawel Zaczyk 
v KostElE sv. BarBorY budou v úterý 2. a ve čtvrtek 4. dubna v 9.40 hod. slaveny 
mše svaté.  P. František Eliáš 

*  V pátek 5. dubna o prvním pátku v měsíci bude v kostele sv. Bartoloměje příležitost při-
jetí svátosti smíření od 16 hod. 
*  V pátek 5. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v domě s pečovatelskou službou 
v Zábřehu.  P. Pawel Zaczyk 

o každém prvním čtvrtku a pátku v měsíci navštěvuji nemocné v zábřeze. Pokud se ně-
kdo z vás, z vašich blízkých nebo známých nemůže účastnit mší svatých, dejte mi vědět na 
tel. 736 139 264, případně osobně.  P. Pawel Zaczyk 

pouť do KoclíŘova bude o první sobotě v měsíci, 6. dubna. Odjezd z Valové jako ob-
vykle v 11.30 hod. Hlaste se, prosím, do středy 3. dubna. 
   Ludmila Korgerová 583 414 512, mobil 732 805 427 

pŘEDnáŠKa pro ŽEnY - Zveme na další besedu do odpoledního klubu 
pro ženy HanaClub. Téma: EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PARTNERSTVÍ/ 
RODINĚ je určeno pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace z ob-
lasti zdravé komunikace. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. Kdy: Ve středu 3. 
dubna 2013 od 17-19 hod. Kde: přízemí Charity Zábřeh, (zvonek Oáza). Děti 
(od 4 let) lze vzít sebou, je zajištěn doprovodný program. 

Za Centrum „Rodina v akci“ zve M. Sikorová,
tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com

orEl JEDnota záBŘEh pořádá v sobotu 6. dubna od 9.00 v Ka-
tolickém domě v Zábřeze tUrnaJ vE stolním tEnIsE. Určeno 
pro hráče od 12 do 102 let. Startovné činí 50Kč. Přihlášky do 4. 4. do 12 

hod. můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je odevzdat na recepci Charity 
Zábřeh.                       Jana Kubíčková, 605 536 270
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příští neděle 7. dubna – neděle Božího milosrdenství 
Velikonoční oktáv je završen nedělí, která se tradičně v Zá-
padní Církvi nazývá dle počátečních slov mešního formu-
láře neděle Quasi modo geniti (jako nově narozené děti). Ve 
východní Církvi je tato neděle nazvána nedělí Tomášovou, 
a to podle apoštola Tomáše, který proslul svými pochybami 
ohledně Kristova Vzkříšení. V obou církvích měly neděle po-
dobnou náplň: tuto neděli odkládali nově pokřtění křesťané 
v prvotních dobách Církve svá bílá roucha, která nosili po 
celý oktáv a přistupovali ke svatému přijímání.
v novější době je tato neděle první po velikonocích nazý-
vána také nedělí milosrdenství, a to podle zjevení sestře 
Faustyně Kowalské z polska, které se zjevil Kristus a přál si, 
aby tato neděle byla zasvěcena Božímu milosrdenství. Kris-
tus říká: „Kdokoliv v tento den přistoupí ke svaté zpově-
di a ke sv. přijímání, budou mu odpuštěny všechny hříchy 
i tresty za ně.“
Svátek Božího milosrdenství připadá na druhou neděli veli-
konoční právě proto, že se o ní čte evangelium sv. Jana o usta-

novení svátosti smíření. Tato neděle je tedy především poděkováním za tuto svátostnou in-
stituci a připomenutím, že je třeba usilovat o zásadní renesanci osobní zpovědi.
 Jako první slavila svátek Milosrdenství s povolením svého zpovědníka sv. Faustyna. Od 
roku 1944 bylo na poutním místě v Krakově Lagievnikách každou první neděli po Veliko-
nocích ctěno Boží milosrdenství. 23. ledna 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu polských bis-
kupů souhlasil, aby ve všech polských diecézích byla po názvu 2. neděle velikonoční dopl-
něna slova „čili Božího milosrdenství“. 
 29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. plnomocné od-
pustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství zúčastní v chrámě jakékoliv pobož-
nosti k Božímu milosrdenství.

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“ 
„Pro jeho bolestné utrpení bud' milosrdný k nám i k celému světu.“ 

(z Korunky k Božímu milosrdenství)

týDEn moDlItEB za DUchovní povolání
od 15. do 21. dubna 2013 se uskuteční týden modliteb za duchovní povolání. 
 Plakátek, příručka a poselství Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchov-
ní povolání (4. neděle velikonoční) jsou volně ke stažení na www.knezskyseminar.cz v sekci 
Povolání nebo také na www.hledampovolani.cz.  P. Jiří Kupka a s. Vincenta Kořínková,
  výkonní sekretáři Rady ČBK pro pastoraci povolání v ČR

KatolIcKý DŮm. Nejenom seniory zveme na velikonoční úterý, tj. 2. dubna na zábav-
né odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
     Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek



4

UČící sE círKEv – Čas raDostI a naDěJE 
 S odkazem Lk 24,1-12. Prvního dne po sobotě, za 
časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, kte-
ré připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvale-
ný. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak 
nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zá-
řícím rouchu.
 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale 
oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
Není zde, byl vzkříšen.
 Je to zvláštní duch, který se vznáší v prostorách kostela, v obřadech i v srdcích nás věří-
cích. Včera a ještě smutek a prázdno, v uších stále znějící „ukřižuj“, a dnes už vše jásá a zpívá 
Aleluja, Aleluja, Pán vstal, radujte se! Skončil smutek pašijového týdne, a tak jako v přírodě, 
probouzející se ze zimního spánku, tak i v liturgii katolické církve nastal milostivý čas, čas ra-
dosti a pevné naděje. Miliony Ježíšových vyznavačů zpívají jásavé aleluja, oslavujíce tak Vítěze 
nad smrtí, nad zlým duchem i nad světem. To je velikonoční neděle – HOD BOŽÍ! 
Ano, Velikonoce člověku dávají radost a naději i pro chvíle bolestí, utrpení a zklamání- pro 
chvíle ponížení a oběti pro víru. Život člověka, ani věc Boží nejsou určeny k tomu, aby končily 
úzkostí Getseman, bolestí a smrtí Velkého pátku, hrobem Bílé soboty a zapomněním. Konec 
všeho našeho snažení i toho, čím musíme projít a co musíme prožít, je slavné, vítězné nedělní 
ráno s jásavým Aleluja. Všechno je to obrazem našeho života, neboť Ježíš žil náš život a podo-
bal se nám ve všem kromě hříchu. Ba víc! On je nejen prvotina protivenství, bolesti a smrti, ale 
je vzkříšení, prvotina vítězství nad nepřáteli, nad smrtí a hříchem – nad ďáblem.
 Odvalený kámen u Ježíšova hrobu nám připomíná, že zmrtvýchvstáním našeho Spasitele 
byl odstraněn jiný, neviditelný kámen, kámen, který uzavíral lidstvu příchod do nebe. Touto 
Ježíšovou obětí a jeho zázračným zmrtvýchvstáním získali lidé Boží synovství a stali se dědi-
ci Božího království. Proto také pro každého člověka vzejde po velkém týdnu bolestné smrti 
ráno zmrtvýchvstání, jak nás o tom ujišťuje Písmo svaté slovy apoštola Pavla, že všichni ožijí v 
Kristu, jako všichni umírají v Adamovi.
 Kromě samozřejmé radosti z dnešního dne budí Kristovo zmrtvýchvstání v mysli hluboké 
úvahy a nabízí nám spasitelné pokyny, jak je najdeme u sv. Pavla v listě Kolosanům:
 „Zároveň s Kristem jste byli vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry, kde je Kristus 
po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3.1-2) To proto, 
že člověk je nejen tělo, ale i duch, a že je nejen čas pozemský, ale i věčnost. 
 Máme tedy myslet na Krista, to znamená: Žít podle jeho učení, přijímat jeho Tělo. Být věr-
ný nedělním bohoslužbám, stále se starat o to, žijeme-li podle Boží vůle... A pak se naše veli-
konoční radost prodlouží po celý náš život vezdejší a jednou i věčný.
 Drazí, nechme na své bolesti a své kříže působit světlo Kristova utrpení a odhalí se nám 
mnohé z tajemství našeho bolestného života. Bolest je sice negací, je v našem životě něčím 
záporným, zlým, a proto máme povinnost se bolesti podle možností zbavovat. Ale když zjis-
tíme, že to nelze, pak je třeba svůj kříž políbit, jak to jistě udělal Kristus, když kříž kladl na 
svá ramena, a viděl v něm cestu a zdroj požehnání pro časnost i věčnost. Možná, že je mé bo-
lesti třeba, abych vytrval ve víře, aby mé děti překonaly nástrahy světa, aby můj manžel, syn, 
dcera zachovali věrnost rodině. Takto bude naplněno poslání a hodnota velikonočního ale-
luja, vítězství nad vším záporným a otevření se radostnému aleluja, oslavujícího vzkříšeného 
Krista!                        P. Antonín Pospíšil
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znaK svatÉho otcE FrantIŠKa
znaK: Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, kte-
rý si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická 
jednoduchost.
 Nad modrým štítem jsou umístěny papežské symboly, jak je sta-
novil papežův předchůdce, Benedikt XVI. (mitra mezi překříženými 
klíči ve zlaté a stříbrné barvě, spojenými červenou stužkou). V horní 
části štítu je umístěn znak řádu, z něhož papež pochází, Tovaryšstva 
Ježíšova: zářící slunce, v němž se nacházejí červená písmena IHS, mo-
nogram Krista. Nad písmenem H je umístěn kříž a pod monogramem 
tři černé hřeby.
 V dolní části štítu se nachází hvězda a květ nardu. Hvězda je podle starobylé heraldické 
tradice symbolem Panny Marie, matky Krista a církve. Květ nardu pak představuje sv. Jose-
fa, patrona všeobecné církve. Podle španělské ikonografické tradice je totiž sv. Josef zobra-
zován s větvičkou nardu v ruce. Papež chce použitím těchto symbolů ve svém znaku vyjá-
dřit, že k Panně Marii a ke sv. Josefovi chová zvláštní úctu.

hEslo Svatého otce Františka je převzato z homilií sv. Bedy 
Ctihodného, kněze (Hom. 21; CCL 122, 149-151), kde se 
v komentáři na úryvek Matoušova evangelia o povolání píše: 
„Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligen-
do vidit, ait illi Sequere me“ („Ježíš spatřil celníka, a když na 
něj pohlédl s láskou a vyvolil jej, řekl mu: Následuj mě“).

Tato homilie se zabývá Božím milosrdenstvím a zaznívá v Liturgii hodin o svátku sv. Ma-
touše. Tato skutečnost má zvláštní význam i pro život a duchovní pouť současného papeže. 
Právě o svátku sv. Matouše v roce 1953 totiž mladý Jorge Mario Bergoglio ve svých 17 le-
tech zakusil ve svém životě zvláštním způsobem přítomnost milujícího Boha. Po zpovědi 
pocítil, že se jeho srdce dotkl Bůh, který do něj dal sestoupit svému milosrdenství a svým 
milujícím pohledem ho povolal k řeholnímu životu po příkladu sv. Ignáce z Loyoly.
 Když byl později Mons. Bergoglio jmenován biskupem, upomenul se na tuto příhodu, 
která stála u počátku jeho úplného odevzdání se Bohu v církvi, a rozhodl se, že si jako své 
životní heslo a program zvolí slova sv. Bedy „miserando atque eligendo“ (pohlédl na něj 
s milosrdenstvím a vyvolil si jej); ta se nyní objevují i na jeho papežském znaku.

sEtKání aBsolvEntŮ a stUDEntŮ arcIBIsKUpsKÉho GYmnázIa 
v KroměŘíŽI 

Dne 18. 5. 2013 se pořádá v Kroměříži slavnostní setkání absolventů 
a bývalých studentů AG do r. 1950. Absolventi AG jsou v řadách kně-
ží i laiků, nejvíce v olomoucké a ostravsko-opavské diecézi. Program 
začíná v 11 hod. mší svatou v kapli Panny Marie na Arcibiskupském 
gymnáziu. Potvrzení účasti do 13. května 2013 (absolventi@agkm.cz, 
tel. 573 501 111, adresa: Pilařova 3, Kroměříž 767 01, www.agkm.cz). 
Prosíme také o zaslání nebo zapůjčení fotografií z Arcibiskupského 
gymnázia 1854–1950 pro nový Almanach Arcibiskupského gymná-
zia, který vyjde v roce 2014 k 160. výročí založení školy.
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Pastýřský list Velikonoce 2013
Drazí bratři a sestry,
 dnes jsme plni radosti, protože Kristus zví-
tězil. Byl zabit, ale žije, protože přemohl smrt. 
Naše radost je tak veliká, protože zvítězil ten, 
který vzal na sebe naše hříchy a zemřel za nás 
jako smírná oběť. Byl přibit na kříž jako dluž-
ní úpis za naše viny. Zaplatil za nás svou smrtí. 
Přesto žije a my jsme svobodní od hříchu. To 
je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.
 Svět kolem nás žije, jako by Boha nebylo. 
Nevidí zlobu hříchu, který přináší zkázu. Žije 
pro požitek přítomnosti bez pravidel. Bojí se 
myslet na budoucnost, protože mu chybí na-
děje. Často strhává i nás do svého způsobu 
myšlení a jednání. My však nemusíme být ot-
roky svých slabostí a tlaku většiny. Kristus 
nás z každého otroctví vykoupil. Jsme skuteč-
ně svobodní, a co víc, on si nás vybral za své 
přátele. Udělal z nás děti Boží a dědice Boží-
ho království. Uvědomujme si svou důstojnost a mějme odvahu přiznat si svou vý-
jimečnost, o kterou jsme se sice nijak nezasloužili, ale dostali jsme ji zadarmo jako 
dar Boží štědrosti. Nevyužít takový dar by nebylo projevem pokory, ale nevděčnosti. 
Užití tohoto daru pak bude přínosem jak pro nás, tak i pro svět.
 Velikonoční víra vytváří novou kulturu. Dává nám vnitřní jistotu, že nejvyšší 
a všemohoucí Bůh je dobrý a že mu na nás záleží, že nás miluje. Vždyť kvůli nám se 
stal člověkem a šel až na kříž. Jeho láska přináší odpuštění, pokoj a radost. Probou-
zí naši lásku k němu jako odpověď. Vytváří z nás společenství Božích dětí, šťastnou 
rodinu, ve které žije jeden pro druhého a každý je šťastný, když může dělat šťastnými 
jiné. I přes osobní slabosti je každý z nás dost silný a bohatý na to, aby mohl druhé 
milovat, protože sám je milovaný Bohem. Každý má moc druhým odpustit, proto-
že milost odpuštění dostal, když jemu odpustil Bůh. Každý je schopen dávat důvěru 
a tím pozvedat druhé, protože sám zakouší, jak ho vždy znovu pozvedá Boží velko-
rysost nabízející důvěru. Každý je schopen se dělit a hledat dobro druhého, protože 
se stále učí milovat druhého stejně jako sebe samého.
 Kde však čerpat sílu k takovému životu z víry, k vytváření kultury odlišné od na-
šeho okolí? Podívejme se na prvotní církev. Od chvíle, kdy uvěří v Kristovo vzkříše-
ní, už nemluví o zklamání či zlobě nepřátel, ale o svých setkáních se Zmrtvýchvsta-
lým. Marie spěchá k apoštolům, aby jim vyřídila Ježíšův vzkaz. Petr a Jan se osobně 
přesvědčí, když vejdou do Kristova hrobu, a hned informují ostatní. Emauzští učed-



7

níci po setkání s Kristem spěchají do Jeruzaléma ještě v noci, aby jim sdělili svou 
zkušenost se Zmrtvýchvstalým. Když ve společenství apoštolů mluví o vzkříšeném 
Ježíši, je najednou on sám uprostřed nich. O své víře, o svých zkušenostech víry je 
třeba mluvit s druhými. Nejde přitom jen o mimořádnosti a vůbec ne o náboženské 
senzace, jde o jeho přítomnost v našem životě, o naši snahu žít podle Ježíšových slov 
a myslet podobně jako on. Jde o zkušenosti s pravdivostí Božího slova, které skuteč-
ně působí to, co říká. 
 Drazí Boží přátelé, vím, že pro někoho z Vás může být těžké mluvit o své víře, 
o intimním životě s Bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte spolu o skan-
dálech a špatných příkladech, které nám předkládá televize, ale vyznejte svou víru 
tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu. Je to důležité pro růst vlastní víry, ale 
i pro povzbuzení druhých. To jsou první kroky předávání víry. Překonejte ostych 
a začněte ve své rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako 
apoštolové. Snad zakusíte, že Ježíš přítomný ve Vaší rodině se ukáže jako ten, který 
uzdravuje i mezilidské vztahy a různá zranění. Snad pocítíte, že Váš dům se stává 
příjemnějším a posvátnějším nejen proto, že v něm přebývají dobří lidé, ale proto, 
že je s nimi sám Bůh. 
 Osloveni Boží přítomností, věnujte mu svou pozornost a mluvte také Vy s ním, 
jak každý sám, tak společně. Vaše společná modlitba je bohoslužbou rodinné církve. 
Při ní se ukazuje, že jste církví, a ona z Vás buduje církevní společenství.
 Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříše-
ní jako skutečný svátek. Nezapomeňme však, že svátek bez oslavence nemá smysl. 
V neděli ať je středem celého dne mše svatá, na jejímž konci jsme posláni, abychom 
šli do světa ve jménu Páně. V neděli nepracujeme, ale slavíme, abychom z oslavy 
Krista čerpali sílu pro další dny, abychom odpočívali v Boží přítomnosti. Nekonej-
me ani domácí práce, pokud nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, 
abychom nenutili k nedělní práci prodavače. Věnujme významnější chvíle hovorům 
o víře, společné modlitbě i náboženskému vzdělávání. Najděme čas na návštěvu pří-
buzných a známých, či starých a nemocných lidí z farnosti včetně těch, kteří se pře-
stěhovali či odešli do domovů pro seniory do jiné obce. Věnujme pozornost druhým 
a snažme se o společenství lásky, abychom mohli zakusit Boží blízkost a setkání se 
Zmrtvýchvstalým uprostřed našeho společenství. Tak budeme mít podíl na budo-
vání živé církve, která se zrodila právě o Velikonocích, a za-
žijeme její nový rozkvět.
 Všem, kteří tuto výzvu aktivně přijmou, děkuji za spo-
lupráci a všem ze srdce žehnám. Váš arcibiskup Jan

KancIonálY. Dlouho nedostupný a očekávaný dotisk „modrého“ KANCIONÁLU pro 
moravské farnosti v těchto dnech nabízí recepce Charity Zábřeh – knihkupectví Barborka 
a také Farní úřad Zábřeh. Knihu s mešními zpěvy a modlitbami lze zakoupit za 189 Kč. Vět-
ší množství pro kostel či kapli lze objednat na telefonu: 739 246 015. 
  Jana Skalická, propagace
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CHARITA ZÁBřEH
charIta poŘáDá matErIální sBírKU. Ve dnech 3. – 6. dubna pro-
běhne v Zábřehu a Mohelnici tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, pro-
stěradel, domácích potřeb, nádobí, skleniček, funkčních elektrospotřebičů. 
 Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomouc-
ká - u nádraží po odbočce u firmy Hevos), v Mohelnici se bude materiál sbí-
rat přímo do nákladního vozidla na nám. Svobody u Mohelnického kulturní-
ho centra. Otevřeno bude st-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. Elektrospotře-
biče lze letos nově odevzdávat také do sběrných míst společnosti Ekoservis Zábřeh: sběrný 
dvůr na ul. Dvorská 19 (st-so), Separex na ul. Leštinská 36 (st-pá). Děkujeme předem také 
za příspěvek na úhradu nákladů spojených se sbírkou, který je cca 1 Kč na 1 kg. 

moDlItBY za FarnostI, vE KtErých hoŘí palonínsKÉ paŠKálY
 Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční době modlitbou za 
farnosti, ve kterých hoří paškál vyrobený v chráněné dílně Palonín. Tato služba je pro ko-
hokoliv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubývají fyzické síly, ale přesto by chtěli pomáhat 
druhým. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se Markétě Horákové na tel. číslo 736 510 816.
   Jana Skalická, propagace

schránKY na postní almUŽnU. Papírové schránky - „postničky“, do nichž jsme 
během postu vkládali to, co jsme si dokázali odepřít pro druhé, budou v kostelích vybírány 
příští neděli (7. 4.) – neděle Božího milosrdenství. Kéž je vaše postní snažení, proměněné 
ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.  Markéta Horáková

aneb o knihách, co dávaji lidem křídla…
Motto: Vždy s úsměvem…hloub a dál…
Připomínám naše netové stránky www.knihomol.org a pak 
i to, že se tam můžete stále ještě přihlásit do našeho mailing 
listu. Na stránkách najdete další, už třetí pokračování..... 

  Eliška Maradová

Z dopisu vybíráme: Máme nový přírustek !!! Přijel nám pomoci Peťo, dobrovolník ze Slo-
venska. Konečně máme přímý dohled na stavbě stále a nejen v lékařských kalhotách.
 Ve dnech, kdy je méně pacientů, s oblibou pomáháme na stavbě i manuálně, nebo spí-
še našima nožkama- oblíbená funkce- rozšlapávání bahna…Míchačku nemáme a staví se 
převážně z hlíny, takže si děláme bahenní lázně a naši zaměstnanci z toho mají upřímnou 
radost a my zábavu…
 Se samotnou stavbou jsme skoro hotovi. Střecha je položená a to s dvojitou ochranou, 
což znamená, že jsme nakonec zvolili ji pokrýt nejenom plechem, jež chrání přístupu kry-
sám a jiným hlodavcům, ale nahoru na plech jsme ještě položili pálenou tašku jako ochra-
nu proti žáru afrického slunce a hlavně proti hluku kapek tropického deště..... 
 Dny nám tady plynou neuvěřitelně rychle, užíváme si a prožíváme každý den a všech-
ny ty drobné spory a hádky o všem a všude se snažíme projít s úsměvem a musíme říci, že 
je velkou úlevou v tom všem potkávat některé místní „osobnosti.“ Žasnu nad odvahou, se 
kterou se často staví na naši stranu, to znamená proti všem... …díky Vám je pro nás možné 
sdílet se s nimi a nabídnout jim jít dál…Díky za tu šanci, za nás i za ně…     Eliška



9

naBíDKa cEntra pro roDInU arcIBIsKUpství olomoUcKÉho
Den pro mladá manželství. Mladší manželské páry srdečně zveme 
v sobotu 6. dubna do Olomouce. 
program na téma: Jak se s dětmi dělit o víru aneb co můžeme jako 
rodiče udělat pro víru svých dětí povede lektorka kurzu KER a Pře-
dávání víry v rodině Mgr. Marie Kaňovská. Účastníci budou mít pro-
stor pro vzájemné sdílení, předávání zkušeností, práci ve skupinkách 
a pro společnou diskuzi. Budeme mluvit o budování důvěry, o auto-
ritě, odpuštění, modlitbě a slavení a předáme si praktické náměty a inspirace. Hlídání dětí 
bude zajištěno. Bližší informace a přihlášku najdete na www.rodinnyzivot.cz.
 Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

malá pouť za velké věci
Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť vede od katedrály sv. Václava v Olomouci 
do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 
8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pou-
ti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca 
ve 14.20 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se 
nahoru) nebo v 15 hodin na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Plánované termíny do 
prázdnin: 28.4.; 12.5.; 3.6. 2013. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 
587 405 251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

víkendová duchovní obnova pro seniory
 Víkend pro seniory se koná 17.- 19. května 2013 na Svatém Hostýně. Součástí jsou 
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohlou-
bení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, 
rozjímání, adoraci, ke mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných, 
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. 
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 
765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

naBíDKa pro mlaDÉ na lEtní prázDnInY
stojanovo gymnázium velehrad připravuje:
 pro zájemce o média, film a fotografii v čase od 

28. 7. do 2. 8. 2013 pod vedením Ing. Mgr. Mar-
tina Müllera a Mgr. Karla Gamby, ve spoluprá-
ci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Pra-
ze KURZ REŽIE, KAMERY A STřIHU, FOTO I AUDIO. Předpokládaná cena včetně 
stravy 2.800 Kč 

 intenzivní výuku jazyků pro mírně až středně pokročilé budoucí a současné středoško-
láky (angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny). Rozsah výuky: 30 hodin v průběhu 
pěti dnů. Výuka bude probíhat v malých skupinkách – maximálně 12 osob, rozdělených 
podle jazykové úrovně uchazečů. Předpokládaná cena včetně stravy 2.500 Kč.

Přihlášky a další informace na www.sgv.cz, tel. 572 571 098, 572 571 099, stredisko@sgv.cz
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červenovodsko     červenovodsko

sbírky z neděle 24. března: Červená Voda 1.691, Písařov 890, Jakubovice 762 Kč. 
Dary: Červená Voda - na opravu varhan 1000 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Farnost Červená voda zve všechny na pouť ke kapličce Božího milosrdenství v neděli 7. 
dubna v 15.00 hod. (na kruhovém objezdu jet směr Boříkovice, po asi 1 kilometru odbočit 
doprava a polní cestou asi další 1 km ke kapličce).    P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

vElIKonocE JsoU svátKY BoŽí pravDY. Vnouček se 
jednou ptal svého dědečka: „Proč vlastně kohouti kokrhají?”
 Dědeček odpověděl: „Kohouti zakokrhají pokaždé, když lidé 
říkají nějakou lež!”
 Vnuk: „Tak proč kokrhají v noci, když přece všichni ještě 
spí?”
 Dědeček: „Máš pravdu! Všichni skutečně tou dobou ještě spí, 
ale nad ránem se tisknou noviny...!”
K zamYŠlEní: Když Ježíš vstal z mrtvých, nebyl ještě tisk, neby-
ly noviny. Lidé „spoléhali” na to, co se jim doneslo... Situace, kte-
rou opisuje evangelium na Velikonoční pondělí (Mt 28,8-15) se 
dodnes opakuje.
 Událost zmrtvýchvstání je pro věřící zdrojem radosti a síly. Ti, kteří nevěří, jsou k této 
pravdě lhostejní, a rádi naslouchají lživým informacím a polopravdám. A „ty jsou nejen 
mezi židy”, rozšířeny až dodneška.
 O Velikonocích prožíváme radost, ale počítejme s tím, že zloba a nenávist nevymizela. 
Apoštolové potom svědčili pod trestem smrti: „Ten, kterého jsme viděli, slyšeli, jehož jsme 
se dotýkali, s nímž jsme chodili – o tom vám mluvíme jako o zmrtvýchvstalém.”
Ať naše radost přemůže zlobu, lež a nenávist, se kterou se setkáme! Bůh nám žehnej! Kris-
tus v pravdě z mrtvých vstal! ALELUJA!    P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko       postřelmovsko

DloUhomIlov. Mše svatá s nedělní platností bude pravidelně slavena v kostele sv. 
Všech svatých v Dlouhomilově každou sobotu v 15.30 hod.  P. Vladimír Jahn 
velikonoční pondělí: Postřelmov 8.00 hod.

pozvánKa na KoncErt. Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice Vás 
zvou na „Jarní koncert“, který se koná v neděli 14. dubna ve 14 hod. ve farním 
kostele sv. Jakuba v Lesnici. 
Účinkují: Jana Kurečková – sólistka operety Národního divadla moravsko-
slezského v Ostravě, Tomáš Vzorek – hostující sólista NDM v Ostravě, hous-
le a zpěv, Petr Strakoš – varhany. Vstupné dobrovolné. 
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mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko

z mohElnIcKÉ KronIKY:
 Od roku 1866 působil v Mohelnici ThDr. Josef Mi-
kula, čestný kanovník kroměřížský.
 Narodil se v Prusích u Přerova dne 25. září 1816. 
Svoje theologické studium absolvoval ve Vídni, kde byl 
také na kněze vysvěcen. Nejdříve působil jako kooperá-
tor ve farním kostele v Opavě a později tamtéž jako ka-
techeta a profesor na tamějším vyšším gymnáziu.
 Roku 1853 byl jmenován profesorem morálky na 
theologické fakultě. Byl také posledním rektorem olo-
moucké univerzity. Zastával funkci obhájce u církevní-
ho manželského soudu a byl superiorem v kněžském 
semináři. Za jeho dobré vlastnosti, mu udělil vratislavský kníže- biskup, titul biskupského da-
thesa. 
 Farářem a arciknězem v Mohelnici byl jmenován 10. května 1866 a 10. července téhož roku, 
po nešťastné bitvě u Hradce Králové, nastoupil ve vší tichosti svůj úřad pastýřský.
pruská válka 1866 
 Před vypuknutím nešťastné (bratrské války) shromáždil se u Mohelnice armádní sbor Fes-
ticův, který se odsud přemístil na bojiště v Čechách. Na ústupu císařských vojsk, po prohrané 
bitvě, který se více podobal útěku, přitáhl k Mohelnici pluk Gor (Ramingův) a rozložil se kolem 
města k odpočinku. Po jeho odchodu očekávali obyvatelé Mohelnice s úzkostí a strachem udá-
losti příštích dnů. Docela neočekávaně, jednoho dne brzy z rána, se objevili u Mohelnice pruš-
tí husaři. Projížděli všemi ulicemi města, vzbudili starostu Josefa Giltscheisera a pod eskortou 
ho odvedli na radnici. Tam mu nadiktovali rekvisice, které jen stěží a největší námahou mohlo 
město splnit. Za několik dní nato je vystřídala pruská zeměbrana, která obsadila město a zůsta-
la zde posádkou až do uzavření míru mezi Rakouskem a Pruskem. Vůči obyvatelstvu se chovali 
solidně, zřejmě proto, že byli převážně sestaveni ze slezských katolíků.
cholera v mohelnici 
 To nejhorší, co nepřátelské vojsko sebou přineslo, byla epidemie cholery, která si během šes-
ti týdnů vyžádala 172 lidských životů.
první židé v mohelnici
 Roku 1861, v důsledku zrovnoprávnění náboženského vyznání, byl do Mohelnice přijat prv-
ní žid. (pokračování příště)  Bartoš H.

štítecko     štítecko     štítecko

sbírky z neděle 24. března: Štíty 2.450; Cotkytle 940; Horní Studénky 2.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
Velikonoční pondělí: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30 hod. 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 24. března: Tatenice 1.950; Hoštejn 1.300; Lubník 570; Kosov 920 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                       P. Jaroslav Přibyl 
obřady velikonočního pondělí: Lubník 7.00, Tatenice 8.00, Hoštejn 9.00, Kosov 10.00.  
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sbírka z neděle 24. března: Zábřeh 8.860; Jedlí – na opravy 17.100; Svébohov 1.200; Kláš-
terec 1.130; Zvole 4.180 Kč. DarY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000; ze Skaličky na 
kostel sv. Barbory 1.770; Svébohov – na likvidaci lepry 3.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

tUto nEDělI 31. března BUDE vE vŠEch FarnostEch sBírKa na KněŽsKý 
sEmInáŘ v olomoUcI. 

změna ČasU. Od této neděle 31. března začíná letní čas. Změny začátku mší svatých: 
Zábřeh v pátek v 18 hod, Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií) v 17.30 hod.; svébohov ve 
čtvrtek v 18.00, Jedlí ve středu v 17.00 hod.  P. František Eliáš

Blahopřání
31. března se dožívá 80 let 
dlouholetá václavovská kostelnice 
paní Marie Hýblová. 

Hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie,
hodně optimismu a sil přejí svébohovští farníci. 

volBY Do pastoraČní a EKonomIcKÉ raDY vE FarnostEch záBŘEh, 
svÉBohov, KláŠtErEc a zvolE. 
volby do pastoračních rad se uskuteční ve všech kostelích příští neděli 7. dubna 2013 
na závěr bohoslužeb. 
Na volebním lístku se natržením označí maximálně 6 jmen kandidátů. (Právo volit má kaž-
dý katolík starší 15 let příslušející do farnosti)  P. František Eliáš

KrIstýn slUŽEBníK s.r.o. Ve středu 3. dubna 2013 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile 
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou 
pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas 
faráře či děkana.  P. František Eliáš, děkan

Ať plody Kristova umučení jsou zdrojem 
milostí pro náš život a slavné Kristovo 
vzkříšení ať je naší nadějí, že i my jednou 
vstaneme k životu věčnému. 
RADOST Z KRISTOVA VZKřÍŠENÍ 
A POŽEHNANÉ VELIKONOCE PřEJÍ 

kněží zábřežského děkanátu


